
1 
 

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi                      

Ticaret Limited Şirketi 

 

 

GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ 

Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi; farklı algılayıcılardan veya sistemlerden 

toplanan verilerin anlık olarak gözlenmesini sağlayan ve toplanan verilerin farklı iletişim protokolleri 

üzerinden bir noktadan başka bir yere kablolu veya kablosuz olarak iletilmesine imkân tanıyan küçük, 

modüler ve akıllı bir mobil kutudur. Ürün öncelikli olarak Otopilot Sistemlerinin geliştirilme sürecinde 

kullanılsa da; içerdiği teknolojik yetkinlikler nedeni ile birçok farklı uygulamada da kullanılabilmektedir.  

Sistem aşağıda belirtilen algılayıcı verilerini toplama, kaydetme, kontrol ve iletme yeteneğine sahiptir. 

İhtiyaca yönelik olarak farklı algılayıcılar sisteme eklenip çıkarılabilmektedir. 
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Geliştirilen ürün, kullanıcı dostu grafik ara yüzü sayesinde tüm verilerin aynı anda takip edilebilmesini 

sağlamakta ve acil durumlarda da kullanıcısını uyarabilmektedir. Kullanıcı ara yüzü üzerinden dil seçimi 

yapılabilmekte; toplanan verilerin birim dönüşümleri otomatik olarak gerçekleştirilebilmekte ve 

toplanan veriler yine otomatik olarak kaydedilebilmektedir. 

Kullanıcı ara yüzü ile verilerin hangi iletişim protokolleri ile iletileceği seçilebilmektedir. Seri iletişim ile 

UART, I2C ve SPI protokolleri ile veri iletimi yapılabilmektedir. Bluetooth, RF Telemetri, WiFi ve Ethernet 

ile de kablolu veya kablosuz olarak veri iletimi gerçekleştirilebilmektedir. İletişim protokollerinde 

kullanılan frekans bant genişlikleri ve veri iletiminde kullanılacak olan seri portlar bu ara yüz ile 

seçildikten sonra sadece Bağlan butonuna basılarak veri toplama, kayıt ve iletim işlemleri 

başlamaktadır. Tüm bu seçimlerin yapıldığı ara yüz sayfasının görünümü aşağıdaki gibidir. 

 

 

Toplanan algılayıcı verileri gerçek zamanlı olarak ve hepsi tek bir sayfada gözlenebilmektedir.  

Otopilot sistemlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan algılayıcılar ve bu algılayıcılardan toplanan 

verilerin anlık olarak takibinin yapıldığı kullanıcı ara yüz görseli aşağıdadır. Bu ara yüz üzerine farklı 

algılayıcılar eklenip çıkarılarak ihtiyaca yönelik veri takip sistemleri kolaylıkla oluşturulabilmektedir. 

Aynı tip algılayıcılar bu ara yüze bağlanarak ölçüm hassasiyetleri birbiri ile karşılaştırılabilmekte; 

kalibrasyonları yapılabilmekte ve her türlü sistemin Sıhhat Takibi (ing. Health Monitoring) bu ara yüz 

üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Algılayıcılar için kritik değerler yazılımsal olarak sisteme girilerek 

belli eşik değerler aşıldığında kullanıcılara uyarı bilgileri otomatik olarak iletilebilmektedir. Sistem 

modüler ve esnek yapısı ile farklı kullanıcılara yönelik geliştirmeye açık bir kullanıcı ara yüzü ve altyapı 

imkanı sunmaktadır. Algılayıcı verilerinin takip edildiği ara yüz görseli aşağıdaki gibidir. 
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Sisteme fiziksel yapılar bağlanarak toplanan veriler ile birlikte yaptıkları hareketler de 

gözlenebilmektedir. Otopilot geliştirme çalışmaları sırasında DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma 

Sanayi tarafından tasarlanan ve üretilen İnsansız Hava Aracı Sistemi’nin üç boyutlu hareketleri modüler 

bir şekilde bu ara yüze eklenerek gözlenebilmektedir. Kullanıcı ara yüzü üzerinden Görselleştir butonuna 

basıldığında İHA Sisteminin üç boyutlu modeli algılayıcılardan toplanan verilere uygun ve anlık olarak 

hareket edebilmektedir. Üç boyutlu İHA sistemini içerir ara yüz görseli ve geliştirilen İHA sistemi 

görselleri aşağıdaki gibidir. 
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Kullanıcı ara yüzü üzerinden ayrıca küresel konumlama sistemi (GPS) bilgileri yine gerçek zamanlı olarak 

alınıp takip edilebilmektedir. GPS verilerinin takip edildiği ara yüz görseli aşağıdaki gibidir. 
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Her türlü mobil sistemde bulunan pillerin akım, voltaj ve kullanım bilgileri anlık olarak 

gözlenebilmektedir. Ayrıca pillerin hücrelerine ait voltaj bilgileri de yine kullanıcı ara yüzü üzerinden 

gözlenebilmektedir. Mobil sistemlerin güç seviyeleri bu modül ile anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu 

ara yüze ait görsel aşağıdadır. 

 

Tüm bu işlevlerin kullanıcı ara yüzü üzerinden gerçekleşmesini sağlayan küçük, mobil ve akıllı ürün kutu 

görseli ise aşağıdaki gibidir. 

 

www.dbmars.com 


